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Sammanträdesdatum
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s. 1 (28)

2015-03-19

Plats

Kommunhuset, Lomma

Tid

kl. 19:00-19:58

Beslutande

Ordinarie ledamöter
Se bifogad närvarolista
Tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista
Icke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagare

Eva Elfborg

Utses att justera

Lars Carlén och Britt Hjertqvist
(ers. Pia Johnson)

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 1 april
2015, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Kanslichef

Paragrafer 30-41

Eva Elfborg
Ordförande
Claes Hedlund
Justerande
Lars Carlén

Britt Hjertqvist

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Beslutande organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-03-19
Paragrafer

30-41

Datum när anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

2015-04-02

Datum när anslaget
tas ned

Kommunhuset

Underskrift
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2015-03-19

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun
2015-03-19
Claes Hedlund ordf.
Mozhgan Zachrison 1:e vice ordf.
Karl-Gustav Nilsson 2:e vice ordf.
Ordinarie ledamöter
M Anders Berngarn
M Sofia Forsgren Böhmer
M Carin Hansson
M Robert Wenglén
M Jerry Ahlström
M Christian Idström
M Emma Köster
M Alf Michelsen
M Gustav Carlberg
M Lennart Månsson
M Elisabeth Svensson
M Cia Barwén
M Anders Widesjö
M Christina Unell
M Patrik Bystedt
M Anita Fränninge
M Richard Jerneborg
M Joy Nilsson
S
Lisa Bäck
S
Lars Carlén
S
Pia Johnson
S
Rune Netterlid
S
Lennart Nilsson
S
Conny Bäck
S
Fredrik Högberg
FP Britt Hjertqvist
FP Gunilla Lundström
FP Gunilla Tynell
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Ordinarie ledamöter (forts.)
KD Anna-Karin Davidsson
C
Martha Henriksson-Witt
C
Lars-Göran Svensson
MP Johan Holmqvist
MP Anders Danielsson
MP Louise Herslow
SD Lina Jonsson
SD Per Jerlenäs
SD Åsa P Wittenfelt

Tjänstgörande ersättare
M Jonathan Nyqvist
S
Henri Gossé
S
Christel Åkerman
FP Yvonne Andreasson
FP Anders Olsson §§ 30-32, 34-42
Icke tjänstgörande ersättare
M Monica Thomhave Jeding
M Åsa Ahlström
M Martin Johansson
M Anna Ericson
M Attila Beck
M Krister Wiman
M Charlott Enocson
S
Per Bengtsson
S
Thomas Dahlbom
KD Urban Girhammar
MP Bert Selmer
MP Jan Rydén
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KF § 30

Dnr KS/KF 2015:2.002

Meddelanden
a.

Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2015-02-17 att till ny ledamot
i kommunfullmäktige för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
efter Håkan Löfgren, för tiden till och med 2018-10-14 utse Pia
Johnson samt att till ny ersättare utse Thomas Dahlbom.
KS/KF 2015:44.113

b.

Socialnämndens beslut § 23/15 angående rapport beträffande
verkställda beslut.
KS/KF 2015:130.709

c.

Beträffande utdelande av pris för god byggnadskultur
KS/KF 2015:174.409

d.

Motion från Lars Carlén (S), inkommen 2015-03-18, angående
revidering av bidragsregler för kommunalt partistöd.
Kanslichefen meddelar att motionen är remitterad till kommunstyrelsen för yttrande.
KS/KF 2015:163.104

e.

Motion från Lars Carlén (S), inkommen 2015-03-18, angående
kommuntidningen "Lomma Aktuellt".
Kanslichefen meddelar att motionen är remitterad till kommunstyrelsen för yttrande.
KS/KF 2015:164.105

Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandena.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KF § 31

Dnr KS/KF 2015:150.111

Nominering av en revisor samt ersättare för denne i Lomma
Servicebostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år
2015 till och med ordinarie bolagsstämma år 2019
Ärendebeskrivning
Revisionen har föreslagit kommunfullmäktige att till revisor samt ersättare för
denne i Lomma Servicebostäder AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år
2015 till och med ordinarie bolagsstämma år 2019, ska nomineras Anders Thulin
som revisor och Boel Hellberg som ersättare.
Beslutsunderlag
- Protokoll från revisionen, § 9/15
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Till revisor samt ersättare för denne i Lomma Servicebostäder AB för tiden från
ordinarie bolagsstämma år 2015 till och med ordinarie bolagsstämma år 2019,
nomineras följande personer.
Revisor
Anders Thulin
Ersättare
Boel Hellberg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KF § 32

Dnr KS/KF 2015:151.111

Nominering av en revisor och ersättare för denne i Lomma
Uthyrningsfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma
år 2015 till och med ordinarie bolagsstämma år 2019
Ärendebeskrivning
Revisionen har föreslagit kommunfullmäktige att till revisor samt ersättare för
denne i Lomma Uthyrningsfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma
år 2015 till och med ordinarie bolagsstämma år 2019, ska nomineras Anders Thulin som revisor och Boel Hellberg som ersättare.
Beslutsunderlag
- Protokoll från revisionen, § 10/15
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Till revisor samt ersättare för denne i Lomma Uthyrningsfastigheter AB för tiden
från ordinarie bolagsstämma år 2015 till och med ordinarie bolagsstämma år
2019, nomineras följande personer.
Revisor
Anders Thulin
Ersättare
Boel Hellberg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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KF § 33

Dnr KS/KF 2015:152.111

Val av en lekmannarevisor samt suppleant för denne i Kraftringen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2015 till och med
ordinarie bolagsstämma år 2019
Ärendebeskrivning
Revisionen har föreslagit kommunfullmäktige att till lekmannarevisor samt suppleant för denne i Kraftringen AB för tiden från ordinarie bolagsstämma år 2015
till och med ordinarie bolagsstämma år 2019, ska väljas Åke Christensson (M)
som lekmannarevisor och Rolf Lundh (FP) som suppleant.
Beslutsunderlag
- Protokoll från revisionen, § 11/15
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Till lekmannarevisor samt suppleant för denne i Kraftringen AB för tiden från
ordinarie bolagsstämma år 2015 till och med ordinarie bolagsstämma år 2019, väljes följande personer.
Lekmannarevisor
Åke Christensson (M)
Suppleant
Rolf Lundh (FP)
Jäv
Med anledning av jäv har Anders Olsson inte deltagit i ärendets handläggning.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-03-19
Dnr KS/KF 2013:443.012

Fastställelse av reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma
kommun
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2012-09-13, § 67, reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Samtidigt fick kommunstyrelsen i uppdrag att vidta en
genomgripande översyn av styr- och kvalitetssystemet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott tog del av lägesrapport av översynen 2013-11-13,
§ 239. Då framkom det att översynen görs med ambitionen att förtydliga och förenkla styr- och kvalitetssystemet, vilket gäller såväl språk och bilder som innehåll
och struktur. Kommunstyrelsens arbetsutskott har också fått information om översynen 2014-10-08, § 186.
Det finns nu ett förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem. Det skiljer sig enligt skrivelse från kommundirektören och t.f. utvecklingschefen från gällande dokument på följande punkter:
- I en strävan att förenkla styr- och kvalitetssystemet har texterna behandlats,
kortats ner och språket förenklats.
- Det reviderade styr- och kvalitetssystemet har en ny layout.
- Bilder och modeller från det gamla styr- och kvalitetssystemet har tagits bort,
gjorts om eller ersatts med nya bilder och modeller.
- Det reviderade styr- och kvalitetssystemet har i dispositionen utgått från Lomma kommuns planeringshjul (Planera, Genomföra, Följa upp, Förbättra) och
därmed frångått den äldre dispositionen.
- En ny analysmodell har tillförts på sidan 13.
- En ny layout för tidsplan har tillförts på sidorna 14-15.
- En ordlista på sidorna 18-19 har tillkommit.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-21, § 7, varvid arbetsutskottet beslutade föreslå att förslaget till reviderat styr- och kvalitetssystem, reviderat enligt Lisa Bäcks och Anders Berngarns yrkande och enligt av
utskottet i övrigt givna direktiv, fastställes.
Beslutsunderlag
– Skrivelse från kommundirektören och t.f. utvecklingschefen
– Förslag till reviderat styr- och kvalitetssystem
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 37/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 10 (28)

2015-03-19
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Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska fastställa reviderat
styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Kommunfullmäktige fastställer reviderat styr- och kvalitetssystem för Lomma
kommun.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utdragsbestyrkande
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2015-03-19
Dnr KS/KF 2015:102.003

Revidering av regler för överföring av budgetavvikelser i
driftredovisningen
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har gjort en årlig översyn av följande regler:
- Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen
- Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende
tillväxtpost
- Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar
- Riktlinjer för resultatutjämningsreserv
- Regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten
Ekonomiavdelningen noterar att det finns behov av justeringar vad gäller den första regeln i listan ovan.
Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen – ändringar som
konsekvens av tidigare beslut:
Under stycket Måluppfyllelse
”En förutsättning för överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav
på verksamheten ska vara uppfyllda och fastställda fullmäktigemål inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.”
- fullmäktigemål ersätts med nämndsmål (enligt förändring i Styr- och kvalitetssystem i KF §71/11 )
Under stycket Externa respektive interna budgetposter
”I samband med ramtilldelningen erhåller nämnderna ramar avseende externa
medel samt interna intäkter och kostnader för hyror medan resterande budget
för interna mellanhavanden läggs på i efterhand.”
Stycket föreslås utgå – sedan beslut i KF § 26/14 ingår både externa och interna poster i budgetramarna. Texten är endast en beskrivning och inte nödvändig
för överföringsreglerna. Det är den fortsatta texten som är väsentlig.
Under stycket Av kommunfullmäktige fastställda verksamheter
- Räddningstjänst – utgår
Räddningstjänst upphör enlighet beslut i KF §103/14 som fullmäktigeverksamhet från och med 2015 och ingår istället i Kommunövergripande verksamhet, kommunledning.

Utdragsbestyrkande
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I överföringsärendet kommer därför avvikelsen för Räddningstjänst att framgå
för 2014 men eventuell överföring av budgetavvikelse kommer att göras till
Kommunövergripande verksamhet, kommunledning och hanteras i enlighet
med de interna spelreglerna, KS § 7/12.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-04, § 47.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-28 från budgetekonomen
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 47/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
- Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen revideras enligt följande:
I stycket Måluppfyllelse, första stycket sista meningen, ersätts ”fullmäktigemål”
med ”nämndsmål”.
I stycket Externa respektive interna budgetposter stryks första meningen ”I samband med ramtilldelningen erhåller nämnderna ramar avseende externa medel samt
interna intäkter och kostnader för hyror medan resterande budget för interna mellanhavanden läggs på i efterhand.”
I bilaga 1, Av kommunfullmäktige fastställda verksamheter utgår ”- Räddningstjänst”.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen revideras enligt
följande:
I stycket Måluppfyllelse, första stycket sista meningen, ersätts ”fullmäktigemål”
med ”nämndsmål”.
I stycket Externa respektive interna budgetposter stryks första meningen ”I
samband med ramtilldelningen erhåller nämnderna ramar avseende externa medel
Utdragsbestyrkande
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samt interna intäkter och kostnader för hyror medan resterande budget för interna
mellanhavanden läggs på i efterhand.”
I bilaga 1, Av kommunfullmäktige fastställda verksamheter utgår ”- Räddningstjänst”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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2015-03-19
Dnr KS/KF 2012:94.439

Inrättande av naturreservat, beslut om föreskrifter och avgränsning, fastställelse av skötselplan för naturreservatet ”Alkärret i
Haboljung” i Lomma kommun samt bemyndigande till kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens nämndsplan för 2014 är ambitionen att ytan naturreservat i kommunen ska fördubblas mellan december 2012 och slutet av 2018. Under
hösten 2013 antogs en åtgärdsplan med förslag på vilka områden som skulle kunna komma ifråga för att uppfylla målet. En reviderad och utökad version antogs av
kommunstyrelsen på våren 2014. Alkärret i Haboljung är prioriterat som område
nummer två efter Östra dammarna som sedan 2013 är färdigt kommunalt reservat.
Vad innebär reservatsbildningen?
Naturreservat är ett områdesskydd enligt kapitel 7 i miljöbalken. Syftet med skyddet i lagstiftningen är att ”bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftsliv”. Ett tillägg till
detta finns också, ”ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras
som naturreservat”. I besluten om reservat ska bland annat anges de inskränkningar i rätten att använda marken och vattnet som behövs för att uppnå syftet
med reservatet. Det kan till exempel vara förbud mot bebyggelse, uppförande av
stängsel, upplag, schaktning, täktverksamhet, uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av bekämpningsmedel. Kommunen får meddela dispens från dessa föreskrifter om det finns ”särskilda skäl”, dessa definieras
både lagtexten och i förarbetena till lagtexten. Med andra ord är utrymmet för
kommunen att själv definiera områdets skydd och framtida utveckling relativt stor
innan beslutet tas. Beslutet får inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Till beslutet bör också en skötselplan finnas.
Bakgrund
Alkärret i Haboljung som ligger cirka en kilometer norr om Lommas tätort har
höga naturvärden. Området består av en varierande miljö med dungar, ängar,
busksnår och våta partier med både öppen vattenspegel samt mer tätbevuxna alsumpskogspartier vilket är områdets mest karaktäriserande naturtyp. Dessa skogar
är sällsynta och är utpekade som en av Skånes ansvarsbiotoper. Alkärret med omnejd ingår dessutom i ett område med riksintresse för kustzonen med särskilda bestämmelser för att skydda natur- och kulturvärden. I kommunens egna planer och
program har alkärrets värden tydliggjorts på flera ställen. I ”Naturmiljöprogram
med grönplan för Lomma kommun 2008-2016” bedöms alkärret som område av
”högsta naturvärde” och det påpekas att naturvårdsbestämmelser och en skötselUtdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KOMMUNFULLMÄKTIGE

s. 15 (28)

2015-03-19

KF § 36 (forts.)

plan för området ska utvecklas. Till följd av detta ingår området i Lomma kommuns översiktsplan som område med högsta naturvärde. I ”Detaljplan för del av
Lilla Habo 1:7 m.fl, Haboljungs camping och Alkärret” beskrivs alkärret ut som
skyddsvärd natur i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för kustzonen.
Området ska enligt planen bli ”kommunalt naturreservat eller få annat skydd”.
Hela området omfattas dessutom av strandskydd.
Syftet med att bilda naturreservat av området är att bevara och utveckla ett av få
träddominerade våtmarksområden inom kommunen samt de vassbälten och
strand- och friskängar som finns runt alkärret. Att bilda naturreservat av området
kommer också att säkerställa allmänhetens tillträde till naturområdet och därmed
bevara möjligheten till rekreation för framtiden. Naturreservatet ska också kunna
användas som en resurs för undervisning och lärande.
För att säkra och utveckla områdets biologiska mångfald kommer skötseln att
följa en skötselplan.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-04, § 49.
Beslutsunderlag
- Skrivelse 2015-01-21 från planeringschefen och miljöstrategiskt ansvarig
- Förslag till bildande av naturreservatet ”Alkärret i Haboljung” i Lomma kommun med bilagor
- Skötselplan för naturreservatet Alkärret i Haboljung
- Samrådsredogörelse, nämnder
- Samrådsredogörelse, sakägare m.fl.
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 49/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn, Johan Holmqvist och Lisa Bäck yrkar att kommunfullmäktige
ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
- Kommunfullmäktige beslutar att inrätta naturreservatet i enlighet med
förslaget och att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det
område som avgränsats på karta i förslaget som naturreservat. Naturreservatets
gränser ska märkas ut i fält. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter
gälla som anges i förslaget.
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- Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för naturreservatet Alkärret
i Haboljung daterad 2015-01-21.
- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet ska upprätthållas.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige beslutar att inrätta naturreservatet i enlighet med
förslaget och att med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklara det
område som avgränsats på karta i förslaget som naturreservat. Naturreservatets
gränser ska märkas ut i fält. För att trygga syftet med reservatet ska de föreskrifter
gälla som anges i förslaget.
- Kommunfullmäktige fastställer skötselplanen för naturreservatet Alkärret
i Haboljung daterad 2015-01-21.
- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att framgent revidera skötselplanen om det behövs för att syftet ska upprätthållas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl.,
Lomma kommun (Furet/Kyrkfuret)
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden antog 1999-11-10 riktlinjer för Furet. Nämndens intention är att
områdets karaktär av fritidsbebyggelse inte får ändras till permanentboende. Riktlinjerna medger en byggnadsyta på 75 m2 med möjlighet till ett uthus om 10 m2 därutöver.
I Fördjupad översiktsplan för Lomma tätort - en attraktions- och möjlighetsplan
för Lomma tätorts framtida utveckling antagen av kommunfullmäktige 2003-0130, skrivs bland annat att för karaktären av sommarort är tätortens nuvarande områden med koloni- och fritidsstugor en viktig tillgång som bör bevaras. Som ett
exempel på ett sådant område pekas Furet och Kyrkfuret ut.
Miljö- och byggnadsnämnden gav 2006-12-12 plan- och byggkontoret i uppdrag
att ta fram detaljplan för Furet och Kyrkfuret. Frågan om detaljplaneläggning hade
aktualiserats av ett antal förfrågningar hos plan- och byggkontoret om möjligheten
att bygga större fritidsstugor. Befintliga riktlinjer var enligt plan- och byggkontoret inte tillräckliga för att hålla undan den typ av bebyggelse som många förfrågningar gällde.
I Genomförandeplan (2007-02-14) för Lomma tätort påpekas att exploateringstrycket är stort för Furet och Kyrkfuret och att det är mycket angeläget att snarast
möjligt påbörja en planmässig reglering av områdena om deras nuvarande karaktär ska kunna bibehållas.
I Lomma kommuns översiktsplan (antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10)
skrivs bland annat att planens huvudinriktning är att slå vakt om den nuvarande
mark- och vattenanvändningen i kommunen.
2011-10-25 återkallade miljö- och byggnadsnämnden uppdraget att upprätta detaljplan och ger istället ett uppdrag att ta fram områdesbestämmelser med enkelt
planförfarande.
Områdesbestämmelserna bör reglera att största tillåtna byggnadsyta begränsas till
75+ 10 m2 för Furet och 40 m2 för Kyrkfuret. Områdesbestämmelserna bör även
säkra ett gångstråk utmed Höje å samt höjd på bebyggelsen. 2013-02-26 vägrade
miljö- och byggnadsnämnden medgivande till sökt fastighetsbildning bland annat
med hänvisning till pågående planarbete.
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Förslag till områdesbestämmelser arbetades fram och beslut om samråd erhölls
vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-12-11. Områdesbestämmelserna har
därefter varit ute på samråd under tiden 16 januari-14 februari 2014. Inkomna
synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2014-09-23.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-17 att områdesbestämmelser för Furet/Kyrkfuret skulle övergå från enkelt till normalt förfarande bland annat på
grund av inkomna synpunkter.
Ett granskningsförslag har därefter upprättats och beslut om granskning fattades
vid kommunstyrelsens sammanträde 2014-10-08. Områdesbestämmelserna har
varit föremål för granskning under tiden 20 oktober-10 november 2014. Inkomna
synpunkter redovisas i granskningsutlåtande daterat 2015-01-20. Inkomna synpunkter innebär följande förändringar av planförslaget:
- Förtydligas med att prövning ska ske i enlighet med 2 kap. PBL (plan- och
bygglagen)
- Kompletteras med informationstext om fornminne
- Förtydligas med att området ej anses vara ett sådant område som avses i 8 kap 13§
- Formulering gällande storlek på tomt ändras. Formuleringen har samma innebörd
- Stamomfång ändras till diameter
- Text ändras från 8 till 11 hus samt hygienstuga för Kyrkfuret
- Karta på s 11 byts ut då den i huvudsak är samma som den som redovisades i
granskningshandlingen
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-04, § 50.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-20 från planeringschefen och planarkitekt Linnea Qvarnström
– Områdesbestämmelser 2015-01-20
– Karta med områdesbestämmelser
– Granskningsutlåtande 2015-01-20
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 50/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn och Lennart Nilsson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i
enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska
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anta områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma, Lomma kommun
upprättad 2015-01-20.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige antar områdesbestämmelser för Lilla Habo 3:7 m.fl. i Lomma, Lomma kommun upprättad 2015-01-20.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Antagande av detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl., Lomma kommun
(Karstorpskolan)
Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att möjliggöra utbyggnad för skolans
framtida behov samt att göra en översyn av markanvändningen inom planområdet.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-03-28 att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden
att ta fram en ny detaljplan för området kring Karstorpskolan, varvid miljö- och byggnadsnämnden fattade beslut om planuppdrag 2012-05-29.
Ett förslag till detaljplan arbetades fram och beslut om samråd fattades av kommunstyrelsen 2013-05-22. Planen var därefter föremål för samråd under tiden 5
juni - 16 augusti 2013. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse daterad 2014-09-23.
Planförslaget har därefter bearbetats och resulterat i ett granskningsförslag som
kommunstyrelsen, vid sammanträdet 2014-10-08, fattade beslut om att ställa ut
för granskning. Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 20 oktober - 10 november 2014. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2015-01-07.
Synpunkterna har föranlett ändring i plankartan genom att u-områden på allmän
platsmark har tagits bort samt att våningsantalet för byggrätten vid norra Karstorpskolan tagits bort, totalhöjden är dock oförändrad. Utöver detta har endast
mindre justeringar gjort i plan- och genomförandebeskrivningen.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-04, § 51.
Beslutsunderlag
– Skrivelse 2015-01-07 från planeringschefen och planingenjör Jenny Lindström
– Plan- och genomförandebeskrivning 2015-01-07
– Plankarta med planbestämmelser 2015-01-07
– Granskningsutlåtande 2015-01-07
– Samrådsredogörelse 2014-09-23
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 51/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
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Överläggning
Anders Berngarn och Lars Carlén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att kommunfullmäktige ska anta
detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl. i Lomma, Lomma kommun, upprättad 2015-0107.
I ärendet yttrar sig jämväl Johan Holmqvist, Gunilla Lundström och Lisa Bäck.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Vinstorp 38:6 m.fl. i Lomma, Lomma
kommun, upprättad 2015-01-07.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Beslut om utbetalning av kommunalt partistöd
Ärendebeskrivning
De grundläggande bestämmelserna i kommunallagen (1991:900) om kommunalt
partistöd reviderades 2014 och regleras numera i 2 kap 9 – 12 §§. Ändamålet med
partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige beslutar om partistödets omfattning och formerna för det. Med
de nya reglerna har det blivit det möjligt att proportionellt begränsa partistödet till
ett parti som inte kan bemanna ett eller flera mandat i kommunfullmäktige. Det
måste också finnas en registrerad lokal partiförening för att partistödet ska kunna
betalas ut.
Lagstiftaren har också velat göra beslutsfattandet och framförallt uppföljningen av
partistödet mera transparent och har därför infört en regel om att partier som får
stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska ske per
kalenderår och vara inlämnad till kommunen senast den 30 juni året efter det att
stödet lämnats. Redovisningen ska granskas av en av partiet utsedd granskare,
som årligen ska lämna en granskningsrapport med intyg om att redovisningen ger
en rättvisande bild av hur partistödet har använts.
Kommunfullmäktige har 2014-09-11 § 47 fastställt reviderade bidragsregler för
kommunalt partistöd utifrån den ändrade lagstiftningen. De lokalt fastställda reglerna utgör således ett komplement till lagreglerna och bildar en helhet tillsammans med kommunallagens reglering.
Det kan konstateras att samtliga mandat i kommunfullmäktige är bemannade sedan mandatperiodens start och att registrerade lokala partiföreningar finns för
samtliga aktuella partier.
Partistödet består dels av ett grundstöd och dels av ett mandatbundet stöd. För år
2015 uppgår prisbasbeloppet till 44 500 kronor. Reglerna om grundstöd och mandatstöd innebär följande för år 2015.
Grundstöd
Grundstöd 15 % av basbeloppet för partier med mindre än 10 mandat i
KF:
Grundstöd 30 % av basbeloppet för partier med 10 eller fler mandat i
KF:
Mandatbundet stöd
16 % av basbeloppet

7 120 kr per mandat
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Kommunfullmäktige skall årligen fatta beslut om förskottsutbetalning av bidraget.
Lämnas redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen därefter inte in till fullmäktige senast den 30 juni utbetalas inget
stöd för nästkommande år.
Utebliven redovisning eller granskningsrapport innebär således att partistödet dras
in kommande verksamhetsår.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-04, § 58.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse från kanslichefen 2015-02-26
– Protokoll från kommunstyrelsen, § 58/15
Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande
Anders Berngarn en redogörelse.
Överläggning
Anders Berngarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
– Kommunfullmäktige ska besluta att utifrån kommunallagens regler och av
kommunfullmäktige 2014-09-11 § 47 fastställda bidragsregler skall kommunalt
partistöd för år 2015 utbetalas enligt bilagd förteckning.
Kommunfullmäktige beslutar följande.
– Kommunfullmäktige beslutar att utifrån kommunallagens regler och av
kommunfullmäktige 2014-09-11 § 47 fastställda bidragsregler skall kommunalt
partistöd för år 2015 utbetalas enligt bilagd förteckning.
./.

Bilaga
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Framställan från tekniska nämnden om omdisponering av tidigare beslutade investeringsmedel för 2015 för finansiering av kostnader för reviderat utbyggnadsprogram inom skolor och förskolor
Ärendebeskrivning
Tekniska nämndens arbetsutskott beskriver i TNAU §13/14 följande:
Efter vidare utredning av samhällsbyggnadsförvaltningen och UKF-förvaltningen
har framkommit att tidigare utbyggnadsförslag bör revideras med hänsyn till
bland annat anpassning av skollokalernas lokalisering till behovet samt skolornas
storlek. Ett nytt utbyggnadsprogram har framtagits av samhällsbyggnadsförvaltningen och UKF-förvaltningen. Med anledning av det reviderade utbyggnadsprogrammet bör investeringsbudgeten ändras enligt följande:
Befintliga KF-projekt (tkr)
Ny skola Karstorps skolområde
Ny idrottshall södra kommundelen
Summa

Totalutgift
90 000
35 000
125 000

2015
5 000

2016
50 000

5 000

50 000

2017
35 000
35 000
70 000

Förslag nya KF-projekt (tkr)
Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad, inkl gymnastiksal
Strandpaviljongen nybyggnad av skola,
Inkl gymnastiksal
Vinstorpskolan anpassning
Nians förskola (behandlas i kommande
budgetprocess)
Summa

Totalutgift
51 000

2015
2 500

2016
32 500

2017
16 000

55 000

2 500

35 500

17 000

2 000
42 000

2 000
3000

39 000

150 000

7 000

71 000

72 000

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden hemställa hos kommunfullmäktige om omdisponering av tidigare beslutade investeringsmedel för
2015 för finansiering av 7 000 tkr avseende kostnader för reviderat utbyggnadsprogram inom skolor och förskolor.
Omdisponering av tidigare beslutade medel om 5 000 tkr enligt följande (tkr):
 Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad
2 500
 Strandpaviljongen nybyggnad skola
2 500
Omdisponering av 2 000 tkr inom ramen för tidigare beslutade medel för nybyggnad av Södra Karstorpskolan om 84 000 tkr enligt följande (tkr)
 Vinstorpskolan anpassning
2 000
Utdragsbestyrkande
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Investeringarna avseende 2016 och 2017 behandlas i kommande budgetprocess.
Ekonomiavdelningen ser två perspektiv i framställningen
Påverkan på 2015 års utbetalningar – finansiering finns enligt förslaget
De nya projektens utbetalningar är totalt 2 mnkr högre 2015 än vad det gamla planerades till.
I den fastställda budgetens finansiering finns kvarstående medel från 2014 med i
beräkningen. Det är därför möjligt att finansiera utbetalningen (tillika totalutgiften) för Vinstorpskolans anpassning med detta förslag under förutsättning att det
godkänns av kommunfullmäktige.
Sett till de planerade utbetalningarna 2015 kan de nya projekten Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad, inkl. gymnastiksal och Strandpaviljongen nybyggnad
av skola, inkl. gymnastiksal finansieras av det gamla skolprojektet då de totalt
fortfarande beräknas till 5 mnkr.
Påverkan på totalutgifter och utbetalningar i ett längre perspektiv
Det nya förslaget innebär en utökning av projektens sammantagna totalutgift om
25 mnkr varav 2 mnkr har en föreslagen finansiering och enbart berör Vinstorpskolan, anpassning år 2015.
De övriga tre projekten innebär en utökning av totalutgifter om 23 mnkr varav 21
mnkr avser planerade utbetalningar under 2016.
Alla projekt hänger ihop vad gäller totalplanering och innebär att kommunfullmäktige bör godkänna de nya totalutgifterna innan ordinarie budgetprocess vilket
skulle innebära ett uppdrag till tekniska nämnden och kommunstyrelsen att i det
kommande budgetarbetet fastställa utbetalningar för åren efter 2015 och finna resterande finansiering inom fastställd ram för investeringarna.
Ärendet har behandlats av kommunstyrelsen 2015-03-04, § 59.
Beslutsunderlag
– Tjänsteskrivelse 2015-02-20 från ekonomiavdelningen
– Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott 2015-02-09 § 13
– Tjänsteskrivelse 2015-02-02 från samhällsbyggnadsförvaltningen
– Utbyggnadsprogram fas 2 (södra kommundelen) 2014-12-15 rev.
– Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2015-02-25 § 34
– Protokoll från kommunstyrelsen 2015-03-04, § 59
– Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2015-03-09, § 27
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Kommunfullmäktiges handläggning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar barn- och utbildningsnämndens ordförande Robert Wenglén en redogörelse.
Kultur- och fritidsnämnden har 2015-03-09 § 27 beslutat att nämnden inte har något
att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Överläggning
Robert Wenglén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet, d.v.s. att
-

KF-projekten Ny skola Karstorps skolområde och Ny idrottshall södra kommundelen upphör som investeringsprojekt.

-

Godkänna föreslagen omdisponering på 2 mnkr av kvarstående medel från
2014 gällande Karstorpskolan S, inkl. matsal och utbyggn. idrottshall till nytt
KF-projekt Vinstorpskolan, anpassning med totalutgift om 2 mnkr, utbetalning
2015 och driftstart 2015.

-

Godkänna totalutgift om 51 mnkr för Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad, inkl. gymnastiksal med utbetalning 2015 om 2,5 mnkr och driftstart 2017.

-

Godkänna totalutgift om 55 mnkr för Strandpaviljongen nybyggnad av skola,
inkl. gymnastiksal med utbetalning 2015 om 2,5 mnkr och driftstart 2017.

-

Godkänna totalutgift om 42 mnkr för Nians förskola med planerade utbetalningar efter 2015 och driftstart 2017.

-

För de tre sistnämnda projekten uppdra åt tekniska nämnden och kommunstyrelsen att i den kommande investeringsprocessen fastställa utbetalningar för
åren efter 2015 och finna resterande finansiering inom fastställd ram för investeringarna.

I ärendet yttrar sig jämväl Rune Netterlid.
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Kommunfullmäktige beslutar följande.
- KF-projekten Ny skola Karstorps skolområde och Ny idrottshall södra kommundelen upphör som investeringsprojekt.
-

Godkänna föreslagen omdisponering på 2 mnkr av kvarstående medel från
2014 gällande Karstorpskolan S, inkl. matsal och utbyggn. idrottshall till nytt
KF-projekt Vinstorpskolan, anpassning med totalutgift om 2 mnkr, utbetalning
2015 och driftstart 2015.

-

Godkänna totalutgift om 51 mnkr för Norra Karstorpskolan om- och tillbyggnad, inkl. gymnastiksal med utbetalning 2015 om 2,5 mnkr och driftstart 2017.

-

Godkänna totalutgift om 55 mnkr för Strandpaviljongen nybyggnad av skola,
inkl. gymnastiksal med utbetalning 2015 om 2,5 mnkr och driftstart 2017.

-

Godkänna totalutgift om 42 mnkr för Nians förskola med planerade utbetalningar efter 2015 och driftstart 2017.

-

För de tre sistnämnda projekten uppdra åt tekniska nämnden och kommunstyrelsen att i den kommande investeringsprocessen fastställa utbetalningar för
åren efter 2015 och finna resterande finansiering inom fastställd ram för investeringarna.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fråga från Lars Carlén (S) till kommunstyrelsens ordförande om
intrång i förvar
Ärendebeskrivning
Föreligger fråga från Lars Carlén till kommunstyrelsens ordförande om intrång i
förvar.
./.

Bilaga
Kommunfullmäktige beslutar följande:
- Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.
I frågedebatten deltar Anders Berngarn och Lars Carlén.
Debatten förklaras avslutad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
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